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Μετανάστευση και ιστορική συνείδηση
Αγαπητοί φίλοι και συν-αναγνώστες,

Μ
ε την ευκαιρία της απόφασης 
που πήραν οι υπεύθυνοι της Ελ-
ληνικής ορθόδοξης Κοινότητας 
Ν.Ν.Ο. να πουληθεί το κτήριο 

στην Oxford Street θα ήθελα να µοιραστώ 
µαζί σας ορισµένες σκέψεις σχετικά µε ένα 
ευρύτερο φαινόµενο που χαρακτηρίζει τη 
µετανάστευσή µας.

Το φαινόµενο που εντελώς σχηµατικά θα 
το ονόµαζα «Έλλειψη –µεταναστευτικής- 
ιστορικής συνείδησης».

Αν κάποιος ερχόταν σήµερα ως επισκέ-
πτης στην Αυστραλία, και ήθελε να απο-
κτήσει µια πλήρη εικόνα της ελληνικής µε-
τανάστευσης στην Αυστραλία, που θα τον 
πηγαίναµε και τι θα του δείχναµε;
Αν και ιδρύσαµε Κοινότητες στη Μελβούρ-
νη και το Σίδνεϊ από τα τέλη του 19ου αιώ-
να. Αν και οι τοπικιστικοί σύλλογοι πλήθυ-
ναν µέσα στα χρόνια που πέρασαν. Αν και 
οι Έλληνες µετανάστες δεν υστέρησαν στο 
να λειτουργήσουν σχολεία, να δηµιουργή-
σουν κατά καιρούς θεατρικά συγκροτήµα-
τα, να γράψουν βιβλία, να δηµιουργήσουν 
µέσα ενηµέρωσης, να κάνουν συναυλίες, 
εκθέσεις ζωγραφικής κτλ., όλη αυτή η δρα-
στηριότητα της ζωής των µεταναστών που 
πέρασε µέσα από χιλιάδες εκδηλώσεις δεν 
έχει ωριµάσει την έκφραση µιας οµαδι-
κής ιστορικής συνείδησης στη µετανά-
στευση.

Αρεσκόµαστε κατά κανόνα να αναφερόµα-
στε στην παράδοσή µας: την αρχαία  και 
την µεσαιωνική µας κληρονοµιά, αλλά τη 
δική µας µετανάστευση την αγνοούµε συ-
στηµατικά, λες και κάτι θέλουµε να κρύ-
ψουµε που ψυχολογικά µας ταλαιπωρεί, 
αλά που δεν θέλουµε να το οµολογήσουµε 
και να το αντιµετωπίσουµε.

Ποιος ο λόγος λοιπόν που δεν καταφέραµε 
ενάµιση αιώνα παρουσίας στην Αυστραλία 
να δηµιουργήσουµε τα δικά µας σύµβολα 
αναφοράς της δικής µας παρουσίας και 
ιστορίας στην Αυστραλία; 

Πέστε µου έναν µεταναστευτικό οργανισµό 
που θα µπορούσαµε να πούµε µε βεβαιό-
τητα ότι αποτελεί ένα τέτοιο ορατό και απτό 
σηµείο αναφοράς της µεταναστευτικής µας 
ιστορίας.

Ποιός οργανισµός έβαλε ως στόχο τη δη-
µιουργία αρχείων της µεταναστευτικής 
ιστορίας που να λειτουργεί ως πηγή δηµι-
ουργίας µορφωτικού υλικού για τα παιδιά 
των µεταναστών και για τους νέους µετα-
νάστες που έρχονται; 

Ποιος οργανισµός δηµιούργησε βιβλιοθή-
κη ειδικευµένη στα µεταναστευτικά γράµ-
µατα και τις τέχνες; 

Ποιος οργανισµός δηµιούργησε υποδοµές 
για τη θεατρική έκφραση και τη µουσική 
δηµιουργία; 

Ποιος οργανισµός δηµιούργησε πινακο-
θήκη που να συγκεντρώνει ότι καλύτερο 
διαχρονικά δηµιουργούν οι εικαστικοί µε-
τανάστες; 

Ποιος οργανισµός δηµιούργησε ένα λα-
ογραφικό-ιστορικό µουσείο που να δίνει 
την εικόνα της ελληνικής µετανάστευσης 
στην Αυστραλία διαχρονικά σύµφωνα µε 
τις µεταβαλλόµενες συνθήκες στον κοινω-
νικό χώρο διεθνές και τοπικό; 

Βέβαια υπάρχει από παλιά η επιθυµία για 
να λάβει σάρκα και οστά το όραµα δηµι-
ουργίας ενός τουλάχιστον πολιτιστικού κέ-
ντρου (µε τη συνεργασία όλων) και κάθε 
τόσο το θέµα έρχεται στην επιφάνεια, αφή-
νει όµως σε όλους οι οποίοι  «µπλέκονται» 
µε την υλοποίηση ενός τέτοιου οράµατος 
την πίκρα της απογοήτευσης και της ασυ-
νεννοησίας.

Όµως µε ετούτο το δικό µου γραπτό, θα 
ήθελα να δείξω µια διαφορετική αλλά συγ-
γενική πλευρά του θέµατος της αδυναµί-
ας να αποκτήσουµε οµαδικά χειροπιαστά 
σηµεία αναφοράς της µεταναστευτικής µας 
ιστορίας.

Αν κοιτάξουµε τα κτήρια που στεγάζονται 
οι οργανισµοί µας εξωτερικά και εσωτε-
ρικά πως αυτά είναι διακοσµηµένα και 
διαρρυθµισµένα για να εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του κάθε οργανισµού, θα διαπι-
στώσουµε ότι πουθενά δεν υπάρχει το 
στοιχείο εκείνο που να δίνει µια σαφή και 
ολοκληρωµένη εικόνα της ιστορίας του 
συγκεκριµένου οργανισµού. Τόσο ως πε-
ρίβληµα τα κτήρια, όσο και ως περιεχόµε-
νο δεν µπορούµε να πούµε πως συνθέτουν 
µια  συγκεκριµένη εικόνα που να αναγάγε-
τε σε σύµβολο  που να εκφράζει την ιστο-
ρία του οργανισµού.

Τα κτήρια που στεγάζονται οι οργανισµοί 
µας, από τις εκκλησίες, τις κοινότητες και 
τα σωµατεία, µας δίνουν την εικόνα µιας 
αρχιτεκτονικής πανσπερµίας και κατά 
προέκταση πολιτισµικής αναρχίας, διάχυ-
σης και διάλυσης της µετανάστευσης µέσα 
σε σχήµατα πολιτισµικά που δεν δηµιουρ-
γήσαµε εµείς.

Αρχιτεκτονικά και κτηριολογικά πάντα 
µιλώντας, µοιάζει ο ελληνισµός να χύνε-
ται πάντα µέσα σε καλούπια ευκαιρίας τα 
οποία του προσδιορίζουν (τελικά;)  την 

ίδιο-προσωπεία.

Αλλά ας έρθουµε τελικά στο θέµα της πώ-
λησης του κτηρίου της συγκεκριµένης Κοι-
νότητας στο Paddington,  θέµα το οποίο 
προξένησε τις παρούσες σκέψεις και το 
κείµενο ετούτο που διαβάζεται.

Το αν το παλιό κτήριο της Κοινότητας ήταν 
απόλυτα αναγκαίο να πουληθεί και ποιοι 
είναι οι επικαιρικοί και µελλοντικοί στόχοι 
που επεξεργάζονται κατά καιρούς τα συµ-
βούλια, δεν έχουµε τη δυνατότητα να τους 
ξέρουµε µια και δεν υπάρχουν επίσηµες 
κοινοποιήσεις στον τύπο των στόχων και 
προγραµµάτων που βάζει η Κοινότητα για 
το µέλλον. Αυτό όµως που βλέπουµε και 
που αφορά όλους τους οργανισµούς και 
δεν είναι µόνο πρόβληµα της Κοινότητας, 
είναι ότι οι µετακινήσεις µέσα στα χρό-
νια από κτήριο ευκαιρίας σε άλλο κτήριο 
ευκαιρίας σβήνει κυριολεκτικά το παρελ-
θόν του οργανισµού καθώς αυτός ο τύπος 
της εύκολης και ανώδυνης µετακίνησης 
(ενώ εκφράζει βέβαια κάποια ανάγκη ή 
ανάγκες) από την άλλη προσδιορίζει την 
ποιότητα των οργανισµών ως «νοµαδικές 
φυλές» που δεν µπορούν να στεριώσουν 
πουθενά και που δεν µπορούν να αποκτή-
σουν τα δικά τους συµβολικά και ιστορικά 
χαρακτηριστικά.

Αν και στην πατρίδα έχουµε ιστορικές 
αναφορές χάριν κάποιων κτηρίων που 
επέζησαν µέσα στους αιώνες, εδώ στη µε-
τανάστευση τα κτήρια που αποκτούµε είναι 
αναλώσιµα γιατί ακριβώς ποτέ δεν τους 
δώσαµε την πρέπουσα σηµασία εξωτερικά 
και εσωτερικά ώστε µε το που να τα αντικρί-
ζουµε να νοιώθουµε πως δεν είναι µόνο η 
δική µας η γενιά που τα δηµιούργησε αλλά 
ότι προϋπήρξαν άλλες γενιές και ότι θα έρ-
θουν επόµενες οι οποίες µέσω αυτών θα 
νοιώσουν ότι δεν είναι τυχάρπαστες αλλά 
ότι αποτελούν συνέχεια µιας  µεταναστευ-
τικής διαχρονικής παράδοσης στην οποία 
συµβάλαµε κι’ εµείς.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι 
το θέµα της αδυναµίας απόχτησης µετανα-
στευτικής κριτικής συνείδησης δεν είναι 
ακαδηµαϊκό και ανώδυνο. ∆εν αφορά µόνο 
το κοµµάτι του εαυτού µας που συνδέεται 
µε τον  µικρόκοσµο της παροικιακής ζωής. 
Αφορά την ζωή µας και εκτός κοινότητας  
στα  πλαίσια των σχέσεών µας µέσα στην 
ευρύτερη κοινωνία καθώς οι πατριαρχικές 
αξίες και νοοτροπίες µε τις οποίες γαλου-
χηθήκαµε (παροχή προστασίας δια της 
υπακοής και εµµονή στην απολυτότητα της 
δικής µας αλήθειας) δυσκολεύουν τις σχέ-
σεις µε τα παιδιά µας, αλλά και την κριτική 
και εποικοδοµητική στάση µας µέσα στη 
σύγχρονη κοινωνία.

Του Γιώργου Μιχελακάκη




